
 

 

Brøderup den 7. november 2018 

Kære	forældre	og	pårørende	
Efteråret er blæsende og farverigt på Brøderup Efterskole. Skiftet fra sommertid til normaltid bety-
der, at lyset for en kort bemærkning er vendt tilbage om morgenen, mens eftermiddagen med skif-
tet føles kort og mørk. Vi er i fuld gang med at forberede november måneds mange aktiviteter. Vi 
er startet på de nye valgfag, linjefag og rengøringsområder i denne uge, og forberedelserne til sko-
lehjemsamtalerne, OSO-opgaven og brobygningen til ungdomsuddannelserne er godt i gang. Sidst i 
november går julen i gang med årets julestue – med andre ord, så kommer vi forhåbentlig til at se 
rigtig meget til jer her i november! 

Skolehjemsamtaler	fredag	den	9.	november	kl.	14.00-17.00	
Kontaktlærerne har sammen med deres elever planlagt årets første skolehjemsamtaler med elev, 
forældre og kontaktlærer. Samtalerne tager udgangspunkt i årets anden udviklingssamtale mellem 
elev og kontaktlærer, hvor der er fokus på det faglige, det sociale og det personlige. Efter samtalen 
får I et ark med standpunktskaraktererne med hjem. Vi byder på en kop kaffe i pejsestuen før eller 
efter samtalen. 

Salg	af	skitøj	
Da mange elever ikke tidligere har været på skitur, har vi valgt at tilbyde skitøj i god kvalitet til en 
meget rimelig pris, som vi har opnået ved et samarbejde med den lokale Sportigan-forhandler i 
Præstø. Der vil være mulighed for at eleverne kan prøve tøjet på fredag til skole-hjemsamtalen. 
Tøjet kan bestilles i perioden frem til julestuen. 

Brobygning	til	ungdomsuddannelserne	den	12.-16.	november	
Vi har obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne i uge 46. Vi har fået tildelt uddannelser i 
Næstved og på Landbrugsskolen og Slagteriskolen i Roskilde. Hver elev kommer ud på to forskellige 
uddannelser efter egne prioriteringer. I den uge står vi en time tidligere op og går en time tidligere 
i sent. Eleverne skal være på skolen hele ugen. Vi arrangerer buskørsel til uddannelserne. 

OSO-opgaven	
Eleverne er i gang med den i 10. klasse ”Obligatoriske Selvvalgte Opgave”, OSO, der omhandler de-
res uddannelse og karrierevalg efter Brøderup. Vi havde opstart i sidste uge, og i brobygningsugen 
arbejder de videre med opgaven. Der er undervisning og vejledning om eftermiddagen, når eleverne 
kommer hjem fra brobygning, samt mandag og tirsdag formiddag i uge 47, hvor der er aflevering 
tirsdag kl. 12.00. Der er fremlæggelser på danskholdene fredag den 30. november. Alle elever får en 
udtalelse og også en karakter, som evt. kan fravælges ved afleveringen af opgaven. 

Julestue	lørdag	den	24.	november	kl.	13.00-16.00	
Den sidste lørdag i november holder vi åbent hus med julestue – og vi glæder os. Elever, personale, 
forældre og pårørende forbereder sig på arbejdende værksteder i hele ugen op til. Vi åbner dørene 
til en helt traditionel julestue, hvor vi glæder os til at se skolen fyldt med nye og gamle venner. 
Skolen bliver pyntet op, og det summer af jul overalt. Der er salg af hjemmelavede produkter af høj 



 

 

kvalitet, frokostrestaurant i spisesalen, æbleskiver og gløgg i skolekøkkenets bageri, café, loppemar-
ked og legeland i hallen, salgsboder, lotteri og juleshow i gymnastiksalen. I boderne kan man sikre 
sig årets adventskrans, juledekorationer, nisser i utallige udformninger, julebukke, hjemmebag og 
meget, meget mere. Der kommer rigtig mange gæster, tidligere elever og deres familier, skolekreds-
medlemmer og venner af skolen til dette arrangement.  Vi håber, at I også vil bakke op om julestuen 
både i år og meget gerne i årene, der kommer. 
 
Mandag efter julestuen er fridag, og der er hjemrejse for dem, der skal hjem på weekend lørdag ca. 
kl. 16.30, når vi har ryddet op. 
 
Overskuddet fra julestuen deler vi traditionelt i to. Den ene del går til noget, eleverne vælger at købe 
til skolen. Den anden del går til velgørende formål, som eleverne er med til at vælge. 

Vi	har	brug	for	jeres	hjælp	til	julestuen	
Vores restaurant om lørdagen sælger hovedsagligt smørebrød, lune retter og rigtig meget kage, 
særligt lagkager, så til denne afdeling håber vi, at I vil være såvel leverandører som forbrugere.  Vi 
vil blive glade for jeres bidrag på følgende områder: 

• Lagkager, kager, frikadeller eller tærter 
 
For køkkenets planlægnings skyld må de af jer, der gerne vil bidrage, meget gerne sende en mail 
med angivelse af, hvad og hvor meget I kan levere til restauranten på dore@befs.dk 
 
I kan også bidrage på andre måder: 

• Små gode genbrugsting – til loppeshoppen 
• Spændende ting til dekorationer – fx troldhassel, troldpil, blød enebær, dværgfyr, 

buksbom, kristtjørn, mos, kogler m.m.  
• Sponsorpræmier til lotteriet – aftales med Birgitte på kontoret 
• Deltagelse på produktionshold – se nedenfor 

 
Skulle I have tid og lyst, skal I være meget velkomne til at deltage på vore forskellige produktionshold 
sammen med eleverne onsdag eller torsdag i uge 47, dette aftales ligeledes med kontoret. 
 
Vi modtager ”bidrag” fra fredag den 16. november eller i ugen op til julestuen, dog med undtagelse 
af kager, der skal afleveres på selve julestuedagen, gerne inden kl. 12.45, så kan vi nå at anrette, 
inden vi åbner. Skriv en mail til kontoret med oplysning om det, som I kan bidrage med. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Kasper Luffe 
Forstander 


